
 4-1، صفحات اول، شماره دومر آموزش شيمي، سال پژوهش د 

 پژوهش در آموزش شيمي
 

http://chemedu.cfu.ac.ir 

   هاآموزش شیمی و جایگاه آننگاهی به  نشریات 

 1 یزهرا احمدآباد

 ، ایرانمشهد، دانشگاه فرهنگیان،  علوم پایه گروه  1

المللي هر کشور که مخاطبان خاص خود بومي و یا بين    -و کثرتِ پایدار در نشریات علميتنوع      

های مختلف پوشش مي دهد، مي تواند نمایشگر پویایي علم و پژوهش در ارکان آموزشي را در زمينه

های این علم است  تخصصي مانند سایر گرایش پژوهشي آن کشور باشد.  آموزش شيمي، رشته ای  -

یافته تاثير گذار و  که در آن  این علم، جهت آموزش  اصول  و  با مباني  تلفيق  تربيتي در  علوم  های 

یادگيری پایدار علم شيمي  به کار گرفته مي شود و مي تواند در تربيت افراد مسئول، خالق و متفکر  

های اقدام پژوهي، درس پژوهي و.. پژوهشگران، مدرسان  افتهازطریق اشتراک ی نقش اساسي ایفا نماید.

ها و نظرات خود بيان یافتهاشتراک تجربيات و  دانشگاهي، آموزشگاهي و دانشجویان مي توانند ضمن  

 پيرامون دستاوردهای پژوهشي شان به آموزش و الگودهي مخاطبان اقدام نمایند.  

را جستجو کنيد، به اسامي  صصي به زبان انگليسي  در حوزه آموزش شيمي، چنانچه ليست نشریات تخ

آنها    آمریکا و  انجمن شيم  2«مجله آموزش شيمي»اندکي برخورد مي کنيد، که شاخص ترین  ي 

 (4،2020آکادميا ) انگلستان استانجمن شيمي سلطنتي  3«پژوهش و عمل در آموزش شيمي»

ي عليرغم جایگاه و رتبه بسيار مناسب ایران از حيث توليدات مقولۀ پژوهش در زمينه آموزش شيم    

سالهای گذشته، نتوانسته است همپای     محض و کاربردی در طي   و مستندات علمي در رشته شيمي

مسائل آموزش و پرورش را مورد بررسي دقيق و که  ای تخصصي  همتاسفانه رسانه.  آنها توسعه یابد

تا کنون در رشته آموزش   .شودآنها مشاهده ميتنوع کمي در  کم هستند و اغلب    دهد  کارشناسي قرار

 
ُبرُعرمقالهسُُولیتمسُ )  )  z_ahmadabadi@yahoo.com( :نویسنده 1 ُاساتیدُمدعو ُاستُ(ُُهدههای ُنویسنده

 
2 Journal of Chemical Education 
3 Chemistry Education Research and Practice 
4 academia 

 سرمقاله

http://chemedu.cfu.ac.ir/
http://pubs.acs.org/page/jceda8/about.html
http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/rp#!recentarticles&all


 

   1399بهار ، 1، شمارهدومش در آموزش شيمي، سال پژوه 

حوزه اموزش شيمي را ازهای  يکه هرکدام بخشي از ن  شيمي، سه عنوان نشریه کشوری وجود دارد

 : دهندپاسخ مي

که دوره سي چهارم خود را زیر نظر دفتر سازمان پژوهش و برنامه ریزی    "میرشد آموزش شی"-1

گذارد و در ميان سه عنوان نشریه در این حوزه قدمت آموزشي وزرات آموزش و پرورش پشت سر مي

فعاليت نسبتا بيشتری دارد؛ گرچه در طي سالهای انتشار با افت و خيزهایي  نظير تقليل درجه نشریه 

تروی علمي  علمياز  به  برجاست.    - جي  پا  همچنان  اما  شده  مواجه  فصلنامه  تخصصي  این  رویکرد 

 .  (1399 رشد آموزش شيمي،) اطالع رساني تعيين شده است و تحليلي آموزشي،

که با تاسيس دانشگاه فرهنگيان، در راستای رسالت این    "پژوهش در  آموزش شیمی"فصلنامه    -2

نيروی انساني مورد نياز برای آموزش و پرورش، به همت دفتر معاونت پژوهشي،  دانشگاه یعني تربيت  

در های علمي در زمينه آموزش شيمي  با تمرکز به انتشار یافتهپژوهشي   این نشریه  .دگردر ميشمنت

آموزش   مهارتگسترش و توسعه دانش و  سعي دارد به  ي، مروری و تجربه معلمي  شهوقالب مقاالت پژ

پژوهشي در حوزه آموزش  - ه علميلخود را تبدیل شدن به مجفعاليت  و دورنمای    شيمي کمک  نماید

  .(1399پژوهش در آموزش شيمي، )شيمي تعيين کرده است 

ای علمي،  و فصلنامهد  این   . مي باشدمتعلق به انجمن شيمي ایران    "ایران   آموزش شیمی "نشریه    -3

کمک   آن گرفته شده است و هدف این نشریه نيز  انتشارتصميم به    1399از سال    ،آموزشي و ترویجي

دوره در  شيمي  آموزش  کيفي  بهبود  متوسطهبه  دوری  و  دوم  همههی  کارشناسي  شاخی  های هی 

با ارایه محتوایي روزآمد،  قصد دارد  این نشریه    .(1399  آموزش شيمي ایران،)  مي باشد   ی شيميرشته 

ای معلمان شيمي و مدرسان دانشگاهي  ههای حرفمعتبر و کاربردی در صدد ارتقای دانش و مهارت

   و در انتظار دریافت و تکميل دارد  ای در دسترس نهبرآید و تا زمان نگارش این مقاله، نسخه منتشر شد

   باشد.  مقاالت مي

ای سوال اینجا است که چرا نشریات تخصصي آموزش شيمي ایران پویایي و روزآمدی قابل مقایسه    

با سایر نشریات تخصصي علم شيمي حتي از نوع بومي و ایراني آن را ندارد؟  بخشي از پاسخ به این  

بهپرسش انگليسي    اندکتعداد    ،  زبان  به  آموزش شيمي  با  مرتبط  است  مردر جهان  نشریات  تبط 

در مقایسه موزش شيمي مقاالت و گزارشهای مرتبط با آکه نمایانگر فراواني اندک     (2020، آکادميا )

؛ و این اختالف  مي باشدمقاالت تخصصي و فني شيمي محض و کاربردی  در توليد علم و  باال  با فراواني  

نشریات مرتبط با آموزش قابل توجه نيز به نشریات تخصصي بومي  سرایت کرده و  استقبال کمي از 

ی تاثير در  و تمایل در راستابخش دیگر پاسخ را بایستي در بستر انگيزه  اما،  مي شود.    شيمي دیده 
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...  ار و  اذعان داشت،  نویسندگان  تقاء مرتبه شغلي  باید  این نشریات  جستجو کرد؛  متاسفانه روزگار 

  تربيتي به هيچ وجه خوب نيست.  –تخصصي 

کم به دليل تجربه    شيمي  آموزش علوم از جمله  در حوزه تخصصيهای کم  پژوهشیک طرف،  از      

دست به قلم  تيجه  در ن  انگيزه و آشنایي و نبود  عدم  که منجر به  ،  کشور در این حوزهنظام آموزشي  

و   مشاهدات  نتایج  علمي  انتشار  و  ثبت  در  حتي  آموزشگاهي  یا  دانشگاهي  شيمي  مدرسان  نشدن 

به دليل نياز  و از طرف دیگر،  شود  يمشيمي  ام از جمله  ر ع طوبه  ابتکارات خود در حوزه آموزش  

این نشریات در مقياس سنجش    رتبهتوجه به  با  ع و  کسب امتيازات الزم برای ارتقا و ترفي  اساتيد به

د دانشگاه به  از اساتي  خصصيتن مطالبه مقاالت  مچنيو ه  ی کمي دارند امتياز آور  وم، کهوزرات عل

تواند به حساب مين شمارگان این نشریات شدکم رونق جای مقاالت آموزشي باعث کاهش انگيزه و 

 آید. 

ي  عليرغم این که در دانشگاهي نظير دانشگاه فرهنگيان، بستر پژوهش در زمينه آموزش شيم       

در این    وقت  صرفبه جای    ،پژوهشگران شيمي،  های شيمي محض مهيا استبسيار بيشتر از گرایش

دارد، اغلب ناچار به مشارکت در تحقيق و نوشتن  آنها  ارتقاء شغلي  فرایند  قش کمي در  نزمينه که  

ژوهشگران باشند. اندک پ ها مي های اصلي علمي خود با کمک سایر دانشگاهدر گرایش پژوهشي  مقاله  

عالقمند به پژوهش در آموزش شيمي که سعي دارند دستاوردهای پژوهشي خود را در نشریات معتبر  

اقبال اندک    این  به رو هستند. از جمله  جهاني آموزش شيمي منتشر کنند با مشکالت دیگری رو 

وزش  یعني نشریه آم  «آموزش شيمي»پژوهشگران ایراني در پذیرش مقاالت شان در دو نشریه شاخص  

انجمن شيمي سلطنتي  انگلستان،    «پژوهش و عمل در آموزش شيمي»ي آمریکا و   شيمي انجمن شيم

نتيجه  توان  مي را  به خاص بودن موضوع و  المللي  از نظران تحقيق که جامعيت طرح در بعد بين 

رف دیگر حاکم  گيرند و یا از طلویت نشر توسط آن مجالت قرار نميونداشته و در ا  داوران آن نشریات

رویکرد با  تربيتي  علوم  و    بودن دیدگاه  تربيت مدارس  و  تعليم  فضای  بومي در  فرهنگي  و  اسالمي 

استدانشگاه عواملي  از  ایران،  پژوهش   های  ارکان  سایر  و  مسئله  تبين  در  محور که  تربيت  های 

داوران آن نشریات   های مرسوم  پژوهشگران در ایران تاثيرگذار بوده و به دليل عدم انطباق با ارزش

گيری از فناوری رایج در مدارس ایران در حتي اختالف سطح بهرهاقبال کمتری برای پذیرش دارند؛  

با سطح مورد انتظار داوران آن نشریات  دليل دیگر عدم پذیرش مقاالت توسط    ،مقوله آموزش شيمي

آوری در به کارگيری وسایل  نو  از   «آموزش شيمي آمریکا»آنان است. به عنوان مثال، اگر چه مجله  

ابتدایي در طراحي و اجرای آزمایشهای دوره دبيرستان و حتي کارشناسي شيمي   حمایت  ساده و 

اعمال برای انتشار مقاالت پژوهشگران  هایي را  شود این دیدگاه نيز محدودیت اما مشاهده ميکند؛  مي
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طراحي یک    "ای با عنوان  گان مقالهتجربه نگارنده در این خصوص به عنوان یکي از نویسندکند.  مي

، که برای مدارس ایراني با امکانات رایج و  "آزمایش ساده و سبز در بررسي سيستم فازی دوجزیي

باشد(،   در همين شرایط ساده مي و از دیدگاه ما برتری و عملي بودن آن  )  طراحي شده بود معمول آن  

) مثال:    ل و مناسب در حد انتظار، استفاده نشده  استاما از نظر داوران آن نشریه، از ابزارهای متداو

اهميت و لزوم تقویت نشریات آموزش   نمایانگرموارد  دماسنج مادون قرمز و چشمه ليزر و ... (.  این  

باشد؛ همانگونه که پژوهشگران علوم شيمي ایراني همانند نشریات علوم انساني و تربيتي کشوری مي

توانستند تخصصي خود  نشریات  و تنوع بخشيدن به  با گسترش عناوین  انساني و علوم تربيتي نيز  

در زمينه آموزش شيمي نيز  ، ر کنندشمنتو در داخل پژوهشي   - علمي در قالب های خود را پژوهش

 شود. تربيتي احساس مي-تقویت و رشد کمي و کيفي  این نشریات تخصصي 

پژوهشي دانشگاه     نگارنده مسئوالن و معاونت  به نظر  راهکار چيست؟  انشگاه ها به خصوص داما 

،  های علمي با رویکرد تربيتي از جمله آموزش شيمي در کشور استفرهنگيان که متولي آموزش رشته 

  ها و سپس های تشویقي و حمایتي ویژه برای انجام این دسته پژوهشتوانند با فراهم کردن بستهمي

و از طرف دیگر ارزش و مرتبه درج    کنند   تقویت و حمایترا    آنها  آنان در نشریات داخلينتایج  انتشار  

، صرف نظر از ضرب و تقسيم   "شيمي   شآموز  "با گرایش    مقاله معتبر در این دسته نشریات داخلي

دانشگاه   پژوهشگران  برای  یعني  خود  نظارت  تحت  حوزه  در  حداقل  تکلف،   و  تعدد  و  شمارگان 

، عالقه، تالش و توجه مدرسان و  فرهنگيان تجدید نظر کرده و افزایش دهند. اما همه اینها با عشق

بایستي جمع گردد که علي اندک مادی و صرف وقت  رغم  پژوهشگران آموزش شيمي  بهره مندی 

بسيار به پژوهش و نشر نتایج تجربيات و مشاهدات خود در زمينه آموزش شيمي مبادرت نموده و  

 پلکان ترقي این نشریات نوپا را به سهم خود فراهم آورند. 
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